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DE BIJBELVERHALEN VOOR VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Paulus en Silas in de gevangenis

Handelingen 16

Paulus gaat weer naar Jeruzalem

Handelingen 21,22

groep 5 t/m 8:
Les 1
Les 2
Les 3

Geluk, zout en licht
De regels
s van de wet, over ruzie
Let op je woorden, wees goed voor
iedereen

Matteüs 5: 1-16
Matteüs 5:17-32
Matteüs 5:33-48

Lied van de maan juni:U maakt ons één (ELB 217. OTH 362)

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Congo
Maandag is er totaal € 60,45 opgehaald.

KALENDER 2020-2021
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Schoolreisje groepen 1 en 2 naar
Djambo in Zwolle
Schoolreisje groepen 4 en 5a
Schoolreisje groep 5b/6b en 6a
Schoolreisje groepen 3
Schoolreisje groepen 7
Rapport mee naar huis
Kamp Westerbork groep 8
Oudercontactavond
Afscheidsavond groep 8
Start zomervakantie (alle leerlingen vrij)

: vrijdag 4 juni
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

dinsdag 15 juni (let op: kinderen zijn om 13.30 uur vrij)
dinsdag 15 juni
dinsdag 15 juni
donderdag 17 juni
vrijdag 18 juni
vrijdag 25 juni
dinsdag 29 juni
28 juni: deze week oudergesprekken
maandag 5 juli en dinsdag 6 juli
vrijdag 9 juli
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Beste ouder(s), verzorger(s),

UITKOMSTEN EN SAMENVATTING
onderzoek Corona|Lockdown|Thuisonderwijs|Continurooster
Gisteren heeft u via de mail de uitkomsten en een
samenvatting gekregen van het onderzoek wat we eind maart
hebben uitgevoerd. Als school kunnen we hier belangrijke
lessen uit halen en leren voor de toekomst. We gaan hierover
in gesprek met de MR en de Raad van Beheer.
Dank voor uw medewerking!

WELKOM NIEUWE BURGEMEESTER
STAPHORST!
Afgelopen vrijdag werd Jan ten Kate als de nieuwe
burgemeester van de gemeente Staphorst geïnstalleerd.
Dinand Buiter uit groep 7A en Collin Visscher uit groep 7B
mochten, samen met kinderen van andere scholen uit
Staphorst, de burgemeester en zijn vrouw verwelkomen. Wij
wensen de burgemeester veel succes met zijn nieuwe functie.

CORONA EN HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR
Het aantal besmettingen daalt. De ziekenhuisbezetting loopt terug. De IC’s
krijgen weer iets meer lucht. Steeds meer mensen hebben of krijgen het vaccin.
Allemaal signalen dat we hopelijk weer steeds meer terug kunnen naar het
“oude normaal”.
Toch moeten we wel alert blijven! Zo zit groep 8 op dit moment in quarantaine.
Zo zit een leerkracht van de CNS deze week in quarantaine. Het is nog niet
over…
We handhaven alle maatregelen en onze werkwijze sowieso nog tot de
zomervakantie.
Zoals een heel aantal ouders in de enquête heeft aangegeven: “We hopen dat
groep 8 nog een mooie afsluiting krijgt van dit schooljaar, met kamp en de
musical. We hopen dat de school ontspannen omgaat met Corona en er geen
angst wordt gezaaid. Laat alsjeblieft bijvoorbeeld de schoolreisjes doorgaan…”
Nou, kamp is doorgegaan. Groep 8 is vorige week woensdag, donderdag en
vrijdag naar Ommen geweest. Het oefenen voor de musical is inmiddels
begonnen.
Gisteren zijn alle offertes van de schoolreisjes ondertekend. We gaan dus op
schoolreisje!
En nog even terugkijkend: we hebben de Koningsspelen gevierd.
Als CNS proberen we er – ondanks de situatie – een zo gewoon mogelijk
schooljaar van te maken. We doen wat kan; mits veilig, haalbaar en
organiseerbaar.
Zo hopen we dit schooljaar samen ‘positief’ af te sluiten. (positief in de goede
zin van het woord 😉)
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OUDERGESPREKKEN IN DE WEEK VAN 28 JUNI
In de week van 28 juni vinden er weer oudergesprekken plaats via Teams.
Ouders met meerdere kinderen op school, kunnen zich vanaf maandag 14 juni om 18.00 uur inschrijven,
via Parro. Ouders met één kind op school mogen zich inschrijven vanaf donderdag 17 juni om 18.00 uur.
Let op!
Voor de ouders met een kind in groep zeven wordt een uitzondering gemaakt.
In verband met de verwijzingsgesprekken is het kind, samen met 1 ouder, welkom voor een gesprek op
school.

WELKE OUDER / WELK BEDRIJF KAN ONZE SCHUUR OPKNAPPEN?
De schuur op het plein van de Berkenhorst en CNS is aan een opknapbeurt toe.
Wat is de bedoeling?
* Er moet een aanpassing komen aan de dakconstructie
* Er moet een nieuw dak op
* Er moet een nieuwe betimmering komen aan de buitenkant
We komen graag in contact met ouders / bedrijven die ons hierbij zouden
kunnen helpen of die mensen / bedrijven kennen die deze klus voor ons
zouden kunnen uitvoeren.
Het doel is om dit voor de start van het nieuwe schooljaar (laatste week van augustus) af te hebben.
Namens de Vereniging van Eigenaren,
Rolf Jansen en Dirk Dreschler
r.jansen@stichtingpromes.nl en dirk@cnsstaphorst.nl

LAATSTE REMINDER TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Denkt u aan het invullen van het tevredenheidsonderzoek? Het kan zijn dat de link naar de
vragenlijst in uw Spam of Onbelangrijke mail box is gekomen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

OPROEPJE: PLEINWACHTEN – TSO-ERS GEZOCHT VOOR HET NIEUWE
SCHOOLJAAR.
Als pleinwachten zijn we alweer aan het nadenken over komend schooljaar. Lijkt het je leuk om op
maandag, dinsdag of donderdag mee te helpen bij de pleinwacht, dan zien we graag je opgave tegemoet!
Dit kan op het volgende e-mailadres: michael.ramona@home.nl
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SCHOOLREISJES EN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Omdat het schoolkamp en de schoolreisjes doorgaan, vindt er binnenkort een inning
plaats van de vrijwillige ouderbijdrage.
Voor de groepen 3 tot en met 7, blijft het nog even een verrassing waar ze naartoe
gaan, maar hieronder vindt u al wel vast de datum met vertrek- en aankomsttijden.
De kinderen starten gewoon op school om 8.30 uur.

GROEP
Groepen 1 en 2
Groepen 3
Groepen 4 en 5a
Groep 5b/6b en 6a
Groepen 7

DATUM
Dinsdag 15 juni
Donderdag 17 juni
Dinsdag 15 juni
Dinsdag 15 juni
Vrijdag 18 juni

VERTREK SCHOOL
8.30 uur
9.15 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

AANKOMST SCHOOL
13.30 uur (LET OP: de kinderen zijn om 13.30 uur vrij)
15.15 uur
16.15 uur
16.15 uur
16.00 uur

Workshop 3D-printen

Weer aan de slag met taal!

Ontdek de techniek van de 3Dprinter en maak je eigen
ontwerp.

Bent u ook zo blij dat de coronapandemie bijna achter de rug is?
Ligt uw leeftijd tussen 18 en 80 jaar, houdt u van de Nederlandse taal en bent
u sociaal ingesteld? Wilt u na de zomervakantie weer eindelijk mensen
ontmoeten en zinvol bezig zijn buitens huis? Hebt u een paar uur per week
tijd hiervoor en een opleiding genoten op minimaal MBO-3 niveau?

Zoek je nog een leuk cadeau voor
vaderdag? Dan is dit je kans. Met het
online tekenprogramma Tinkercad leer
je je eigen 3D-ontwerp te maken in
eenvoudige stappen. Daarna wordt
het uitgeprint en kun je het direct
meenemen of later ophalen.
Wanneer:
Vrijdag 11 juni van 15.30-16.30 uur.
Kosten:
Vanaf €3,00 p.p. materiaalkosten. Er
is plaats voor max. 4 personen vanaf
ca. 8 jaar.
Aanmelden kan via de website
www.bibliotheekstaphorst.nl/agenda

Ja? Word dan taalvrijwilliger!
In 2020 en 2021 hebben taalactiviteiten voor laaggeletterden vanwege Covid-19 helaas
grotendeels stil gestaan. Men kon alleen digitaal Nederlands leren, maar dat lukt niet
iedere laaggeletterde.
Gelukkig hebben we taalvragers uit gemeente Staphorst de laatste maanden nog wel
taalmorgens kunnen aanbieden in de bibliotheek, maar 1 op 1 taalles van een
(opgeleide) taalcoach was er niet.
Daarom zoekt Taalpunt Staphorst nieuwe enthousiaste vrijwilligers om inwoners van de
gemeente Staphorst te helpen bij het leren van de Nederlandse taal en het ontwikkelen
van basisvaardigheden.
In september en oktober wordt weer een training verzorgd voor nieuwe taalvrijwilligers.
Het is van belang om alle 4 modules te volgen, want dan hebt u voldoende handvatten
ontvangen om zelfstandig met 1 of meer taalvragers in uw omgeving aan de slag te
gaan. Het gaat om het begrijpen van de Nederlandse taal, uitbreiding woordenschat,
spreken, lezen en schrijven. Ook is er aandacht voor geschikte leermaterialen, het
gebruik van apps op de mobiele telefoon en oefenprogramma’s op p.c. of ipad.
De training wordt gegeven op vrijdagochtend van 9.00-12.00 uur in bibliotheek Hasselt,
te weten op 10 en 17 september en vervolgens op 1 en 8 oktober (4 dagdelen). Doet u
mee? U doet niet alleen uzelf, maar ook de deelnemers van het Taalpunt hier een groot
plezier mee! Wie geen vervoer heeft naar de training in Hasselt, kan wellicht in overleg
met een andere cursist meerijden. Met name belangstellenden die wonen in IJhorst
worden van harte uitgenodigd om zich op te geven. Bij voldoende deelname start in
IJhorst namelijk in september het project Taalhuis op school. Wanneer hun kinderen
peuterspeelzaal ‘de Reestakkertjes” of openbare basisschool “de Iekmulder” bezoeken,
krijgen ouders taalles op genoemde locatie. Zo wordt het hele gezin taalvaardiger!
U kunt u nu voor de training opgeven bij Elly Potgieter, coördinator Taalpunt/Bibliotheek
Staphorst, tel. 06-29232140, e.potgieter@bibliotheekzwartewaterland.nl. Of maak een
afspraak om u nader te laten informeren.
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